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 Zdrojem inspirace při tvorbě bakalářské práce byla studentce Kateřině Sůrové literatura 

autorů reflektujících lidskou hru, v českém prostředí považovaných dnes už za klasiky: J. 

Huizinga, E. Fink,  R. Callois, a  hlavně využila literaturu a badatelské poznatky vedoucí své 

práce, Dr. Dany Bittnerové, kterou zařadila do této řady autorů jako specialistku na hru dětí. 

Okrajově zmiňuje filosofický pohled J. Sokola a několik dalších autorů (z pohledu 

psychologického, folkloristického, etnografického) a na ploše 20 stran ve stručnosti přináší 

zpracováním literatury teoretický základ práce. Kromě jiného představila základní třídění 

podle R. Calloise (klasické dělení na hry agonální; mimetické, alea, ilinx) a třídění Bittnerové, 

která dělí hry podle toho, kdo a jak se hry účastní, tedy s hlediska sociální komunikace dětí. 

(Její dělení  her je následující: 1. každý hraje individuálně sám za sebe; 2. jeden hráč proti 

všem ostatním, ať už v marginalizovaném nebo privilegovaném postavení; 3.  hry rovného 

boje; 4. hry soudržnosti; 5. hry soudržnosti skupin.) S těmito klasifikacemi podrobněji pracuje 

v dalších částech. Kromě toho u Bittnerové hledá definici dětské hry, jež ji zařazuje na 

pomezí etnografie, folkloristiky a dramatiky. V folkloristickém přístupu našla studentka cestu 

pro provedení výzkumu pozorováním herních situací dětí. 

V metodologické části (40 stran) usilovala studentka teoretické závěry ověřit v praxi svým 

vlastním pozorováním. To provedla v září až prosinci 2006. Pozorování probíhalo jedenkrát 

týdně v blíže neurčené základní škole, a to během provozu školní družiny  pro mladší žáky 

v ranních a odpoledních hodinách. V pozorované skupině bylo 30 dětí první a třetí třídy 

víceméně vyrovnaně zastoupeno oběma pohlavími. Pozorování bylo podpořeno 

individuálními rozhovory s dětmi i s vychovatelkou.  

Jako cíl zkoumání si postavila tyto tři úkoly:  nejprve si stanovila popsat repertoár  her 

z hlediska formálního. Za druhé šlo o popis herních strategií pozorovaného chování dětí v 

různých herních situacích a za třetí o sledování sociálních vztahů dětí v průběhu hry. 

K prvnímu úkolu: Studentka provedla zařazení her do kategorií čtyř herních principů podle 

Calloise, dále kategorizaci podle Bittnerové, a také sledování variability různých možných 

kombinací, a to vždy u her zavedených učitelkou a u her zavedených dětmi. Nakonec se 

pokusila nalézt styčné body obou klasifikací. Výsledkem je abecedně seřazený soupis  41 hry 

s popisem leitmotivu hry a přehledně provedeným popisem kategorizace. Seznam je uveden v 

příloze této práce.  



Jako cenné, co přinesla tato práce, se mi jeví kapitoly V. – VII., obsahující úkol druhý a třetí. 

Studentka zde pozoruje a zajímavě interpretuje takové jevy, jako jsou: touha po získání 

význačné role (zde je ale nejasný závěr – pozorování studentky a Opie je v rozporu, bez 

hlubšího pokusu přijít věci na kloub), co znamená u dětí role kapitána družstva, jak funguje 

role diváka, tedy toho, kdo právě není na řadě a tvoří jen kulisu hry, dále popisy taktiky a 

spolupráce, uplatnění a odmítnutí spolupráce coby taktizování, jak, kdy a proč vzniká nekalé 

taktizování a švindlování, proč je někdy výhodnější hru bojkotovat, ad. A nakonec základní 

poznání, že pravidla hry nejsou převoditelná do života, ale zkušenost ze hry je převoditelná do 

života, včetně vztahů ve hře vzniklých, ať už přátelských nebo nepřátelských, jak ilustruje 

popis vytváření některých herních skupin, např. uzavřené party dívek třeťaček, jejichž vášnivé 

upevňování přátelských svazků provozováním hry Krvavé koleno dalo název této bakalářské 

práci. 

 

Zhodnocení: Kapitolu IV. (Klasifikace repertoáru her) lze chápat jako folkloristické 

pozorování, neboli pozorování toho, jaké varianty pozorovaného jevu se v definovaném 

prostředí vyskytují. Ostatní kapitoly ale do oblasti folkloristického bádání už spíš nespadají, 

myslím, že  autorka nahlédla jinam a že její práci lze brát i jako přínos v oblasti humánní 

etologie. Škoda, že si to neuvědomila včas a nepodpořila to vhodnou literaturou. Na tomto 

místě bych vytkla studentce ještě to, že podcenila dílo J . Sokola a jeho pojetí hry uvedla jen 

nenápadně na okraj, přičemž zdůraznila, že J.S. hru striktně odděluje od života. On ale 

odděluje pouze pravidla ve hře od pravidel v životě, hru rozhodně neodděluje od života, ale 

chápe ji jako nácvik života. Sokol tento princip sleduje prakticky také jen na agonálních 

hrách. Kapitoly V., VI. a VII. by se daly interpretovat na základě tohoto prizmatu.  

Je potřeba pochválit hezký jazykový styl a hlavně formulační šikovnost při popisech herních 

dějů. Ta nepostrádá barvitost s náznakem humoru, plynoucí z pozorovatelské dovednosti 

postřehnout výraz, gesto, signál a procítit a pochopit to, co se odehrává mezi hráči na hřišti. 

Nepochybně je toto porozumění dáno zkušeností z vlastního dětství. Navrhuji ohodnotit práci 

známkou 1 v rozsahu 40 – 42 bodů.  
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